FESTA MAJOR DE ROSES 2007
DEL 10 AL 19 D’AGOST

Divendres, 10 d’agost
» A la platja de la Punta
Prova del Campionat d’Espanya de volei platja (10, 11 i 12 d’agost)
La XVII edició del Campionat d’Espanya de
vòlei platja arribarà a la platja de la Punta
de Roses el proper 10 d’agost. Les
competicions tindran lloc divendres a la
tarda, tot el dissabte i diumenge al matí.
Per tercer any consecutiu, el campionat
arriba a Roses acompanyat d’un gran espai
d’animació amb jocs, infables, espectacles i
molta diversió.
El campionat, on es donen cita les millors
parelles de l’especialitat, es va iniciar el 19
de juliol passat a Cullera (València), i
visitarà les ciutats de Màlaga, Roses i Laredo, a on des del 31 d’agost fins al 2 de setembre
tindrà lloc la final del campionat.
A més de la pròpia competició esportiva, que comptarà de nou amb la participació del
subcampió olímpic Xavi Bosma, les seus del campionat rebran la visita del macro-espai MAttack de Movistar, on jugadors i visitants podran gaudir de nombroses activitats. Aquest
village itinerant estarà dividit en cinc zones de lliure accés - “Chillout”, “Clínic”, “Nokia”,
“Promo-Shop” i “Game Zone”- on es podrà accedir des de les 10 fins a les 19 h amb
diferents alternatives de lleure.
El públic podrà descarregar-se música o fotografies a la zona Nokia, gaudir de música
ambient i refrescar-se sota una cortina d’aigua vaporitzada a la zona Chillout, o rebre de
monitors i esportistes d’elit lliçons sobre esports aquàtics a l’àrea Clínic. A la zona Game
estaran els millors jocs del mercat i per últim, a la zona Promo Shop se sortejaran multitud
de regals.

» A les 22 h, a la Ciutadella
Discomòbil
» A les 22 h, a la platja de la Punta
Havaneres amb els grups Núria Berengueres i Ultramar

Dissabte, 11 d’agost
» Tot el dia, a la platja de la Perola
XXV Travessia de Windsurf Golf de
Roses
» A les 17.30 h, a la plaça de Catalunya,
Festa de l’escuma amb el grup Jordi
Tonietti
» A les 21 h, a la plaça de Catalunya
Sardanes amb les cobles Els
Rossinyolets i la Bisbal Jove

Diumenge, 12 d’agost
» A les 17.30 h, al passeig Marítim i a la plaça de Catalunya
Espectacle de carrer: Action!, a càrrec de
la cia. Clownx Teatre
Els espectacles de la companyia CLOWNX
TEATRE són una barreja entre imaginació i
diversió. La formació, guanyadora dels premis
Xarxa-SGAE (edicions 1999 i 2002), i Premi
Cultural de la Fundació Caixa de Sabadell
(anys 2000 i 2003), aposta per muntatges de
qualitat aptes per a tot tipus de públic.
Al seu espectacle Action! quatre personatges arribats de diferents indrets es troben per fer
un recorregut per la ciutat amb un únic objectiu: trobar els actors ideals per filmar una
pel·lícula. Action! vol ser una aproximació amb to humorístic, irònic i desenfadat cap al món
del cinema que, lluny dels focus, les càmeres i el glamour, ens presenta uns personatges
que fa participar al públic de l’acció.

» A les 18 h, entre els dos espigons de la riera Ginjolers
II Estirada de corda

» A les 19 h, a l’esplanada del moll
XXI Missa Internacional Oikumene
Oikoumene és una paraula grega llatinitzada
que etimològicament vol dir "mundial". Aquesta
missa internacional va néixer de la iniciativa
d'uns turistes francesos, ara fa 20 anys. Cada
any aplega prop de 2.000 persones de totes les
nacionalitats i és oficiada en 6 idiomes.
Cadascuna de les edicions anuals se centra en
una temàtica o objectiu. Els fidels d'altres
països participen en les lectures i en la
processó d'ofrenes que es realitza durant la
celebració.

» A les 19 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle infantil: Xim-xim barrals, a càrrec de la cia. Pa Sucat
El professor Bots i Barrals, conjuntament amb
tres savis saberuts gairebé tan excèntrics i sonats
com ell mateix, ens presenta l’invent més
extraordinari fins al dia d’avui: “Fenòmens Ximxim barrals”. Després d’anys investigant al voltant
de l’aigua, la música i el ball, i evaluar-ne els
efectes beneficiosos sobre l’organisme, l’insigne
Barrals ha desenvolupat un nou tractament: la
hidroteràpia musical.

» A les 22.30 h, a la plaça de Frederic Rahola
Ball de Festa Major amb l’orquestra Montecarlo

Dilluns, 13 d’agost
» A les 10.30 h i a les 17 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle infantil: La revolució dels residus

» De les 18 h a les 24 h, a la plaça de Catalunya,
V Mostra d’Art Directe
Art Directe és la proposta d’un col·lectiu de pintors professionals d’estils molt diferents que,
cada any per la Festa Major, treuen les seves obres a un espai obert que els possibiliti la
relació directe amb el públic. Es tracta d’una ocasió única per parlar amb els autors,
comentar les seves obres i entendre les seves particulars visions de l’art i del món que ens
envolta.

» A les 22 h, a la Ciutadella
Teatre de Festa Major, amb la representació de l’obra Pels Pèls
Un aparentment tranquil saló de bellesa es
converteix en l’escena d’un esbojarrat assassinat,
donant lloc a una divertida comèdia del tipus
endevina qui ho ha fet, on el públic ha
d’aconseguir resoldre el crim.
Direcció: Abel Folk
Repartiment: Àlex Casanovas, Pep Planas, Ivan
Lavanda, Laura Guiteras, Mercè Comes i Enric
Majó.

Dimarts, 14 d’agost
» A les 10.30 h i a les 17 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle infantil: La revolució dels residus
L’espectacle s’inicia amb un cercavila (la revolució dels residus), al qual segueix una cursa i
un taller de reciclatge de titelles amb residus.

» A les 22.45 h, a la plaça de Frederic Rahola
Concert i ball de Festa Major amb l’orquestra Musicàlia
» A les 23.45 h, a la riera de la Trencada
Festa Andalusa Ven a la Feria amb el grup Xàcara

Dimecres, 15 d’agost
» A les 9.30 h i a les 18 h, pels carrers de la
vila
Cercavila dels Gegants, els Ministrers, la
Cobla Tres Quartans, els Trabucaires i els
Miquelets
» A les 10 h i a les 16 h, a la riera de la
Trencada
Correbous
» Tot el dia, darrere de la Ciutadella
Trofeu de Petanca de Festa Major
El trofeu de petanca és ja una tradicional prova dirigida a un nombrós grup d’afeccionats
locals i també de residents o estiuejants francesos que fan d’aquesta modalitat esportiva un
veritable hobby. La participació acostuma a superar amb escreix els 200 inscrits.

» A les 11 h, des del port de Roses fins als espigons de la riera
LXXI Travessia de Natació al Port de Roses
La travessia, té dues sortides. D’una banda, la dels
participants més joves (categories promoció i infantil),
surt des del port esportiu a les 11 h, i té l’arribada
entre els espigons de la rambla de la Riera Ginjolers.
La segona, per als participants més grans (resta de
categories) té la sortida a les 11,20 h des del 2on moll
del Port Pesquer i arriba entre els espigons de la
rambla de la Riera Ginjolers.
Les inscripcions es poden realitzar anticipadament a
la Piscina Municipal, o bé el mateix dia (fins a les 10.30 h), a l’Escola Municipal d’Esports
Nàutics, situada al Port Esportiu.

» A les 11 h, a l’Església Parroquial.
Ofici solemne de Festa Major
» A les 12 h, al Teatre Municipal de Roses
Acte de concessió dels Dracmes de Plata de Roses
» A les 19.00 hores, a l’Estadi Municipal Mas Oliva
Partit de futbol de Festa Major:
AE Roses "A"- FE Figueres (1ª Cat.)
» A les 19.30 h, a la plaça de Catalunya
Dances tradicionals a càrrec del Taller de Dansa
Tradicional
de Roses, dirigit per Cristina Barceló i amenitzat
per la cobla
Tres Quartans
» A les 20.30 h, a la platja Nova
Concert de la Posta de Sol amb The Beaties
El grup musical The Beaties, oferirà a la platja Nova de Roses el “Concert de la Posta de
Sol”, concebut com una sessió de versions de The Beatles que acompanyarà l’instant en
què el sol toqui terra, moment que serà el punt de partida d’aquest concert a la Badia de
Roses.

» A les 22 h a la Ciutadella
Concert de cobla de Festa Major: cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi

Dijous, 16 d’agost
» A les 11 h, als espigons de la riera Ginjolers
XXII Travessia Local de Natació i tradicional Festa de les Cucanyes
La travessia local tindrà la seva sortida a la platja de la
Punta, al costat esquerre dels espigons de la rambla i
l’arribada entre els espigons de la rambla de la Riera
Ginjolers.
Enguany, cal ressaltar que els participants han de fer la
seva inscripció prèviament a la Piscina Municipal de
Roses, ja que no es faran inscripcions el mateix dia de
la competició.

» A les 18 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle infantil: Les meravelles de l’Orient, de la cia. Pa Sucat
Un joglar musulmà, expert rondallaire, i un soldat vingut de les Croades, noble cavaller que
ha anat a menys i que està obligat a fer el que calgui per sobreviure, han portat de les terres
d’Orient l’art de fer titelles. Els acompanya un pastor introvertit i feréstec que ha perdut el
seu ramat i toca la cornamusa per poder menjar.
Aquests tres personatges formen una pintoresca companyia que recorre viles i pobles
explicant històries mitjançant un castellet ambulant, la música en viu i el dinamisme
característic del titella tradicional.
Espectacle de públic familiar amb titelles, actors i música en viu. Un espectacle amb altes
dosis d’acció, tendresa i humor.

» A les 20 h, a la plaça de Catalunya
Espectacle de carrer: Que peti la plaça, a càrrec de la cia. Xip-xap
Que peti la plaça! és un espectacle d’animació amb una escenografia feta amb infables,
titelles gegants, pilotes enormes, i una marxa inesgotable. Que peti la plaça! té en compte
les qüestions psicomotrius i de comunicació, ja que fa que els nens i nenes treballin totes les
parts del cos i juguin entre ells, compartint balls, gresca i música.

» A les 22 h, a la platja Nova
Castell de focs artificials
» A les 22.30 h, a la platja Nova
Ball de fi de Festa Major amb La Tribu de Santi
Arisa

Dissabte 18 d’agost
» Tot el dia, a la platja de Santa Margarida (davant l’hotel Monterrey)
XVIè Campionat Local de Vòlei Platja
» A les 22 h, a la plaça Catalunya
Concurs de colles sardanistes amb la cobla Foment del Montgrí
» A les 22 h, al Teatre Municipal
Representació de l’obra de teatre Un matrimoni de Boston,
de David Mamet, a càrrec del Grup de Teatre de Roses
Preu: 12 euros
Un matrimoni de Boston és una comèdia del dramaturg nord-americà David Mamet, on es
narra l’apassionada història d’amor entre dues dones en el Boston de finals del segle XIX.
David Mamet (Illinois, 1947) ens parla de prejudicis, de moral, de bons i mals costums,
d’amor i, sobretot, de complicitat. I ho fa utilitzant un gènere com
és “l’alta comèdia”, on dominen l’humor, la mordacitat, la
intel·ligència i la corrosivitat. Tot i ser una comèdia “d’època”, el
resultat és una peça rabiosament contemporània.
El Grup de Teatre de Roses afronta amb aquesta representació
un nou repte, després que l’any passat celebrés el seu 25è
aniversari amb la posada en escena de la tragèdia d’Eurípides,
Medea. En aquesta ocasió, el pes de la representació recau
sobre tres actrius de la companyia: Teresa Seseras, en el paper
de l’Anna; Anna Vicens, interpretant la Claire, i Monserrat Sastre,
donant vida al paper de la criada Catherine. L’espai escènic i la
direcció estan a càrrec de l’Ignasi Tomàs, director de la formació
des dels seus orígens.

» A les 22.30 h, a la Ciutadella
Concert Jove amb els grups 40 grados, Antònia Font i Betagarri
Preu: 3 euros (inclou got reciclable)
Antònia Font: la galàxia mallorquina
El segon Concert Jove previst per a aquest estiu
comptarà amb l’actuació dels mallorquins Antònia
Font, formació amb una llarga i sòlida trajectòria
musical a les seves esquenes, que entusiasma un
públic fidel que augmenta disc a disc, i concert a
concert.
Lluny de modes passatgeres, Antònia Font practica
un pop atemporal, fresc, natural, sense virtuosismes
ni pretensions, però amb una gran càrrega
emocional, nostàlgica de vegades, surrealista
d’altres. El seu darrer treball, Batiscafo Katiuskas, és un viatge introvertit i íntim amb el qual
la formació tornar al pop més clàssic, amb una marcada nostàlgia per la música dels anys
vuitanta.
Betagarri: contundent rock –ska
Betagarri es distingeix des de la seva irrupció en el
mercat musical per la seva vinculació a l’ska. Des de
llavors han passat catorze anys, però el conjunt
basc no ha variat les coordenades musicals en què
es mou, on es fusionen les més pures maneres
roqueres amb un ska fresc i festiu.
Des de la seva creació l’any 1993, el grup basc
Betagarri ha realitzat més de 700 concerts per tot
l’estat espanyol i la resta del continent europeu,
Japó i Estats Units. La xifra de discos venuts supera ja les 50.000 còpies, sense tenir en
compte els treballs especials o recopilatoris en els quals ha participat el grup.
El grup de pop-rock rosinc 40 grados, completarà el cartell de la nit.

Diumenge 19 d’agost
» A les 19 h, al Teatre Municipal
Representació de l’obra de teatre Un matrimoni de Boston,
de David Mamet, a càrrec del Grup de Teatre de Roses
Preu: 12 euros

